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É verdade que todos os meses se celebra a música por aqui, mas o Dia Mundial 

da Música é sempre pretexto para a levar a outras paragens, tocando os ouvidos 

de quem menos a espera. É isso que fazem os grupos corais que se espalham pela 

cidade a 1 de Outubro, reunindo-se ao fim do dia na Casa da Música para um 

concerto a 100 vozes. Valentina Lisitsa faz o seu recital de estreia em Portugal no 

Ciclo de Piano, revelando todo o brilhantismo e profundidade emocional que a 

tornaram um fenómeno de popularidade na internet e uma das pianistas mais 

requisitadas pelas grandes salas de concerto. O Oriente continua na mira da 

programação, com a estreia de uma encomenda ao compositor chinês Huang Ruo 

pelo Remix Ensemble, e a apresentação de obras dos japoneses Toru Takemitsu 

(Orquestra Sinfónica), Toshiro Mayusumi e Tetsunosuke Kushida (Banda 

Sinfónica Portuguesa). O maestro Joseph Swensen assina uma obra que evoca 

tragédias associadas à II Guerra Mundial com a Orquestra Sinfónica e o apoio de 

um instrumento tradicional japonês, o shakuhachi, pelo solista Gunnar Linder. 

Destaca-se ainda a estreia de uma encomenda à Jovem Compositora em Residência, 

Ana Seara, num concerto do Remix que inclui a Canção da Terra de Mahler numa 

versão de Schoenberg e nas vozes de Louise Callinan e Jeff Martin. O Outono 

está de volta, e com ele o Outono em Jazz, um festival aberto a todas as variantes 

contemporâneas deste género e que recebe nomes como Nicola Conte, Ester Rada, 

Ed Motta e Jaques Morelenbaum.  As noites intensas de música urbana regressam 

em grande com uma nova marca, NOS Club, recheada de novidades. Nesta edição 

destacam-se as canções melancólicas de Rodrigo Amarante, a euforia do rock 

dançante dos Holy Fuck e a energia explosiva de Linda Martini. Quem nos leva 

pelos caminhos desconhecidos do fado ao longo da história é Rui Vieira Nery, numa 

edição apaixonante do Curso Livre de História da Música. E, como sempre, os mais 

novos são muito bem-vindos, com várias oportunidades para ouvir e fazer música 

nos concertos e workshops do Serviço Educativo, entre as quais um projecto do 

ensemble sueco de percussão Kroumata. 

JAZZ AO CAIR DA FOLHA
JAZZ IN THE FALL

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAMECENAS CASA DA MÚSICA

Although music is celebrated all year round at Casa da Música, the International 

Music Day is the perfect pretext for taking it elsewhere and to unexpected listeners. 

And that will be a task for the choir groups which will sing throughout the city on 

October 1st and return in the evening to Casa da Música for a concert sung by a 

hundred voices. Valentina Lisitsa makes her debut recital in Portugal during the 

Piano Series, revealing all the brilliance and emotional depth that transformed 

her into an icon of popularity on the internet and one of the most desired pianists 

by prominent concert halls. Programming is still focused on The East, featuring 

the premiere of a work by Chinese composer Huang Ruo performed by Remix 

Ensemble, and the presentation of Japanese masters Toru Takemitsu (Orquestra 

Sinfónica), Toshiro Mayuzumi and Tetsunosuke Kushida (Banda Sinfónica 

Portuguesa) works. The conductor Joseph Swensen created a piece that evokes 

the tragedies of World War II, performed by Orquestra Sinfónica with the support 

a traditional Japanese instrument, the shakuhachi, played by soloist Gunnar 

Linder. There will also be an opportunity to witness the premiere of another work 

commissioned by Casa da Música to the young Composer in Residence, Ana 

Seara, in a concert by Remix Ensemble which includes Mahler's Song of the Earth 

in Schoenberg’s version, sang by Louise Callinan and Jeff Martin. Autumn is back, 

bringing with it the Outono em Jazz Festival, open to all its contrasting currents 

and welcoming Nicola Conte, Ester Rada, Ed Motta and Jaques Morelembaum. 

The intense urban music nights return with a new brand, NOS Club, filled with 

novelties. This month’s programme will highlight the melancholic songs of 

Rodrigo Amarante, the euphoria of Holy Fuck’s rock and the explosive energy 

of Linda Martini. Rui Vieira Nery will lead us through unknown paths of fado 

throughout History, in an exciting edition of the Free Course of Music History. 

And as always, the younger ones are more than welcome, with many opportunities 

to listen and produce music in concerts and workshops of the Education 

Service, including a project of the Swedish percussion ensemble Kroumata.
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01 QUA/WED
SERVIÇO EDUCATIVO
CONCERTOS PARA TODOS*
10:00-16:00  
VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE
-

ENTRADA LIVRE

01 QUA/WED
SERVIÇO EDUCATIVO
CONCERTOS PARA TODOS*
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5

DIA MUNDIAL DA MÚSICA DIA MUNDIAL DA MÚSICA

CANTO EM CADA CANTO
Factor E! direcção musical 
Escolas Vocacionais de Música interpretação

Agora aqui. Hoje é o dia dela, faz o que entender. Pois 
bem, apetece-lhe andar por diferentes espaços da 
cidade, distribuindo por quem passa um repertório 
original. É a cantar que se meneia, com quatro 
agrupamentos que fazem uma abordagem criativa do 
conceito de coro, realizando performances boas de 
ouvir e ver. E agora ali. A Música é que sabe. 

Over here first. Today’s the day, what do you feel like? Fancy 
walking round different parts of the city, giving passers-by 
the chance to hear an original repertoire? Sing and move 
in time, alongside four groups with a creative take on the 
choir, giving performances that are great to hear and to see. 
And now over there. The music knows where to take you. 

VOZEANDO 
Factor E! direcção musical 
Escolas Vocacionais de Música interpretação

Os bons filhos a Casa retornam. Depois de se exibirem 
pela cidade, distribuindo cantos em cada canto, quatro 
coros compostos por alunos de escolas vocacionais 
de música reúnem-se num grupo de cem vozes. Com 
um repertório só para elas, vão vozear pelo palco, 
desenhando coreografias de som. 

Good children come home to Casa da Música. After 
performing throughout the city, dishing out songs in every 
corner, four choirs composed of pupils from local music 
schools come together in a group of a hundred voices. 
With a repertoire just for them, they take to the stage to 
vocalise choreographies of sound. 

DIA MUNDIAL  
DA MÚSICA

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que 
cruzam a música com outras linguagens de palco

©LORD MANTRASTE

MECENAS DIA MUNDIAL DA MÚSICA
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04 SÁB/SAT
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 27

REMIX ENSEMBLE  
CASA DA MÚSICA
A CANÇÃO DA TERRA

Peter Rundel direcção musical 
Louise Callinan meio-soprano
Jeff Martin tenor

Ana Seara Sinestesias1

Huang Ruo Divided Distance2 
Gustav Mahler (arr. Schoenberg) A Canção da Terra  

1 Jovem Compositora em Residência 2014
1,2 Estreia mundial; encomenda da Casa da Música

Das Lied von der Erde (A Canção da Terra) é um ciclo 
de seis canções para tenor, meio-soprano e orquestra. 
Os textos usados por Gustav Mahler foram extraídos 
do livro A Flauta Chinesa, uma tradução alemã de 
poemas chineses dos séculos VIII e IX publicada em 
1907. Foi Alma Mahler quem lhe leu os poemas em 
voz alta, levando o compositor a encontrar na poesia 
chinesa da dinastia Tang respostas espirituais que se 
aplicavam à sua própria existência. Momentos muito 
aguardados na programação de 2014 são as estreias 
mundiais das encomendas da Casa da Música ao 
compositor chinês Huang Ruo, uma voz confirmada no 
panorama internacional da criação musical, e à jovem 
compositora portuguesa Ana Seara. 

PATROCINADOR ANO ORIENTE

03 SEX/FRI
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 33

-

20:15 CIBERMÚSICA

PALESTRA PRÉ-CONCERTO POR RUI PEREIRA

CONCERTO MANVIA 

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
EM PARIS COM BIZET

Yves Abel direcção musical 

Louis Joseph Hérold Abertura Zampa
Georges Bizet Sinfonia em Dó; Suite de 
L’Arlésienne 
Giuseppe Verdi Abertura As vésperas sicilianas

Viajamos pelos teatros de Paris na companhia de 
Georges Bizet para ficar a conhecer os grandes 
sucessos operáticos do seu tempo. Zampa, ou a noiva de 
mármore estreou no Teatro Nacional de Ópera Cómica 
e ultrapassou as 500 récitas, tornando-se no maior 
sucesso de Louis Hérold. Representação máxima de 
um género oposto, As vésperas sicilianas de Verdi é 
uma grand-ópera e estreou na Ópera de Paris em 1855. 
Do autor da célebre Carmen, ficamos com as suas 
obras orquestrais mais conhecidas. Escrita para uma 
peça teatral de Alphonse Daudet, L’Arlésienne remete-
nos para o Teatro Vaudeville e para um dos fracassos 
de bilheteira do ano de 1872. Mas a música, essa, 
tornou-se famosa dando origem a duas aclamadas 
suites orquestrais. 

We travel through the theatres of Paris in the company 
of Georges Bizet to witness the great operatic successes 
of his time. Zampa, or The Marble Bride premiered at the 
Théâtre National de l’Opéra-Comique and was performed 
more than 500 times, becoming Louis Hérold’s greatest 
success. The epitome of an opposing genre, The Sicilian 
Vespers by Verdi is a grand-opera and premiered at the Paris 
Opera in 1855. From the creator of the famous Carmen, we 
hear his best known orchestral works. Written for a play by 
Alphonse Daudet, L’Arlésienne sends us to the Vaudeville 
Theatre and to one of the box office failures of 1872. But 
the music became famous and gave rise to two acclaimed 
orchestral suites. 

Das Lied von der Erde (Song of the Earth) is a series of six 
songs for tenor, mezzo soprano and orchestra. The texts 
used by Gustav Mahler were taken from the book The 
Chinese Flute, a German translation of Chinese poems 
from the 18th and 19th centuries, published in 1907. It was 
Alma Mahler who read the poems out loud to him, leading 
the composer to find in the Tang dynasty Chinese poetry 
spiritual answers that he could apply to his own existence. 
Highly anticipated moments in the 2014 programme 
include the world premieres of the works commissioned 
by Casa da Música from Chinese composer Huang Ruo, 
a confirmed voice in the international scene of musical 
creation, and the young Portuguese composer Ana Seara. 

ORIENTE 2014 

08 09



©ZÉ CARDOSO

05 DOM/SUN
12:00 SALA SUGGIA 
-

ENTRADA LIVRE  

(sujeito a levantamento de bilhete no próprio dia)

BANDA MILITAR DO PORTO
CONCERTO EVOCATIVO DO 
CENTENÁRIO DA I GUERRA MUNDIAL

Jan Van der Roost Et In Terra Pax
David Gillingham Heroes, Lost and Fallen
Pereira de Sousa Memórias da Grande Guerra
Artur Ribeiro Dantas O 3 de Infantaria  
(Marcha Militar)

A Grande Guerra, acontecimento marcante do 
século XX que determinou a história contemporânea 
em diversos continentes, foi fatal para milhões de 
militares e de civis. O seu impacto e consequências em 
Portugal foram profundos e duradouros, abrangendo 
transversalmente a sociedade portuguesa. Este 
concerto da Banda Militar do Porto evoca o Centenário 
da I Guerra Mundial, dando a conhecer a diversidade 
da criação musical face a conflitos e centrando-se 
no envolvimento de Portugal, em terra e no mar, nos 
teatros de operações africano e europeu, no período de 
1914 a 1918. 

The Great World War, defining event of the 20th century 
which determined the contemporary history in several 
continents, produced millions of military and civilians 
casualties. Its impact and consequences in Portugal 
were deep and lasting, spanning across the Portuguese 
society. This concert of Banda Militar do Porto evokes the 
Centennial of World War I, welcoming the audience to the 
diversity of musical creation in the face of conflicts and 
focusing on Portugal’s involvement, on land and at sea, in 
African and European theaters of war in the period from 
1914 to 1918.

PROMOTOR: MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E MINISTÉRIO 

DA DEFESA NACIONAL

07 TER/TUE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE | MÚSICA DE CÂMARA
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

Louis Andriessen rendeu-se ao jazz quando 
escreveu Facing Death, uma homenagem a Miles 
Davis para o aclamado Kronos Quartet e que 
na versão para saxofones vinca ainda mais a 
influência do universo jazzístico. Será Take a Wild 
Guess uma peça instrumental de teatro musical 
ou um recitativo falado com banda sonora? Seja 
qual for a classificação que lhe dermos é uma 
composição única e extremamente original, com 
um vigor rítmico de grande impacto. Estas e outras 
peças são a proposta para um programa com 
origem na Holanda e que encerra com a frenética 
e bem-humorada Mammas Don’t Let Your Babies 
Grow Up to be Cowboys, um teste ao virtuosismo do 
QuadQuartet. 

Louis Andriesson surrendered to jazz when he wrote 
Facing Death, a tribute to Miles Davis for the acclaimed 
Kronos Quartet, which in the saxophone version 
places even greater emphasis on the influence of 
the jazz world. Is Take a Wild Guess an instrumental 
piece of musical theatre or a spoken recitation with a 
soundtrack? No matter how we classify it, it is a unique 
and extremely original composition, with a rhythmic 
vigour that impacts greatly. This and other pieces are on 
offer in a programme that originates in the Netherlands 
and which closes with the frenetic and playful Mammas 
Don’t Let Your Babies Grow Up to be Cowboys, a test of the 
virtuosity of QuadQuartet. 

QUADQUARTET
João Figueiredo saxofone soprano
Fernando Ramos saxofone alto
Henrique Portovedo saxofone tenor
Romeu Costa saxofone barítono

Caroline Ansink Waves
JacobTV Take a Wild Guess
Louis Andriessen Facing Death
Chiel Meijering Mammas Don’t Let Your Babies…

05 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)  
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
-

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) 

€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 ANOS)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

PEQUENOS PIRATAS
Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Pegam-se, pegam-se, mas não vivem um sem o 
outro. Vencidas lutas e arrufos, o Capitão Barba 
Rija, homem de guitarradas e sonoridades 
estapafúrdias, e a Pirata X, amiga de cantorias 
e bailaricos, conduzem esta caça ao tesouro 
por mares nunca navegados de sons meigos… e 
endiabrados. 

They fight, they quarrel, but they can’t live without 
each other. Despite the feuds and the fall-outs, Captain 
Toughbeard, man of the guitar and bizarre sounds, 
and Pirate X, friend of singing and dancing, join forces 
to lead this treasure hunt through never-sailed seas of 
gentle sounds… and mischievous ones. 

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO APOIO INSTITUCIONAL
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10-22 OUT

Outono em Jazz returns for a Second Edition furnished with the most 
varied perspectives on the new currents of contemporary jazz. Five concerts 
will take place along the week, bringing seven very different but equally 
stimulating proposals. The vintage sounds of Nicola Conte traverse through 
soul, bossa and acid-jazz, a concert marked by the warm voice of Melanie 
Charles. Incidentally, there is no shortage of voices singing from the soul 
in this Festival, which features not only Israeli singer of Ethiopian origin 
Ester Rada, but also the Brazilian Ed Motta sophisticated songs. From 
Brazil comes also the renowned Jaques Morelembaum, in a trio filled with 
samba and improvisation. The concert of Anthony Joseph is focused on his 
poetry, accompanied by Meshell Ndegeocello’s avant-garde music, a fusion 
of styles with elements of jazz and rock, rapso and strong psychedelic, funk 
and electronics music. Portuguese music marks its presence with the brass 
instruments of Funky Bones Factory, a project led by sousaphone player 
Sergio Carolino, and with L.U.M.E.-Lisbon Underground Music Ensemble, 
a big band with original music by Marco Barroso which proposes 
deconstructing scholarly and jazz references.

O Outono em Jazz regressa para uma segunda edição onde 
se apresentam as mais variadas perspectivas sobre as novas 
faces do jazz contemporâneo. São cinco concertos que se 
estendem ao longo de uma semana e trazem sete propostas 
bem diferentes mas igualmente estimulantes. As sonoridades 
vintage de Nicola Conte cruzam soul, bossa e acid jazz, num 
concerto marcado pela voz quente de Melanie Charles. 
Vozes com alma, aliás, é o que não falta neste festival, que 
apresenta a cantora israelita de origem etíope Ester Rada e 
recebe as canções sofisticadas do brasileiro Ed Motta. Do 
Brasil chega também o bem conhecido Jaques Morelenbaum, 
desta vez num trio em nome próprio recheado de samba e 
improvisação. O concerto de Anthony Joseph é centrado na 
sua poesia, fazendo-se acompanhar pela música vanguardista 
de Meshell Ndegeocello, uma fusão de estilos com elementos 
de jazz e psicadelismo, rock e rapso, funk e electrónica. A 
música portuguesa ouve-se nos metais de Funky Bones 
Factory, projecto liderado pelo tubista Sérgio Carolino, e 
com L. U. M. E. - Lisbon Underground Music Ensemble, big 
band com música original de Marco Barroso que propõe a 
desmontagem das referências eruditas e do jazz. 

©P
ED

RO
 L
OB

O

OUTONO  
EM JAZZ

MECENAS CICLO JAZZ SONAE

BILHETE FESTIVAL € 50
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Nicola Conte tornou-se conhecido pelos cruzamentos entre o acid jazz, 
a bossa nova e o latin jazz, e tem sido um autêntico explorador de novas 
sonoridades que bebem tanto da vanguarda como dos revivalismos. 
Acompanhado pelo seu lendário Combo, tem tocado em clubes famosos 
de todo o mundo, tais como o Ronnie Scott’s em Londres ou o Blue Note de 
Milão, Nova Iorque e Tóquio, para além de assinar remisturas e produções 
(Till Brönner, Chiara Civello, etc. ). Com o novo álbum editado em Maio, 
Free Souls, mais do que nunca o músico italiano centra-se nas canções e na 
sonoridade acústica do jazz, sob a inspiração dos clássicos da Blue Note, 
com amplo espaço para a improvisação. Para isso faz-se acompanhar pela 
voz soul de Melanie Charles, pelo premiado saxofonista sueco Magnus 
Lindgren e por uma talentosa secção rítmica italiana. 

Nicola Conte became popular for crossing acid jazz with bossa nova and latin 
jazz, and has been an explorer of new sonorities inspired by both vanguard 
and revival movements. Accompanied by his legendary Combo, he has played 
in famous clubs around the world, such as Ronnie Scott's in London or the 
Blue Note in Milan, New York and Tokyo; he has also signed remixes and 
productions for other artists, such as Till Brönner, Chiara Civello, etc. Having 
released his new album, Free Souls, in May, the Italian musician focuses on 
the songs and the acoustic sound of jazz, inspired by the Blue Note classics, 
with ample room for improvisation. He will be accompanied by the soul voice 
of Melanie Charles, by award-winning Swedish saxophone player Magnus 
Lindgren and by a talented Italian rhythmic section.

OUTONO EM JAZZ

10 SEX/FRI
CICLO JAZZ SONAE
22:00 SALA SUGGIA 
-

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31

NICOLA CONTE  
JAZZ COMBO
Nicola Conte guitarra
Melanie Charles voz
Magnus Lindgren saxofone
Pietro Lussu piano
Luca Alemanno contrabaixo 
Marco Valeri bateria 
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11 SÁB/SAT
23:00 SALA SUGGIA
-

€ 12 | CARTÃO AMIGO € 9

RODRIGO AMARANTE
HOLY FUCK

Cavalo é o medium que nos cultos afro-brasileiros 
estabelece o contacto com os espíritos. É também o 
título do primeiro disco a solo de Rodrigo Amarante, 
metáfora de uma dupla personalidade criadora 
construída sobre o encontro entre a intuição e a 
razão. Depois de uma década como membro de 
Los Hermanos, uma das bandas brasileiras de 
rock alternativo mais marcantes dos últimos anos, 
Amarante mudou-se para Los Angeles e trabalhou com 
Devendra Banhart e Little Joy. 

Se os opostos realmente se atraem, faz sentido que os 
Holy Fuck escolhessem um celeiro na ruralidade de 
Ontario para gravar as sonoridades electrónicas e pop 
que compõem o seu mais recente lançamento, Latin. Há 
uma nova dimensão no álbum no que diz respeito à arte 
de fazer as canções – Latin traz barulho e melodia juntos 
com um sentido único de optimismo – mas, ao mesmo 
tempo, os Holy Fuck não perdem a energia eufórica e 
caótica pela qual são conhecidos. “Um rock dançante e 
contagiante” (Spin), elogiado por nomes como Thom 
Yorke e Lou Reed. 

 Cavalo (Horse) is the name given in Afro-Brazilian cults to 
the medium who establishes contact with the spirits. It is 
also the title of the first solo album of Rodrigo Amarante, 
metaphor of a split personality creator built in between 
intuition and reason. After a decade as a member of Los 
Hermanos, a Brazilian alternative rock band, Amarante 
moved to Los Angeles and worked with Devendra Banhart 
and Little Joy. 

If opposites really attract, it makes sense that Holy Fuck 
chose a barn in rural Ontario to record a series of dynamic 
electronic and pop noises that constitute their latest 
release, entitled Latin. There is a new dimension in the 
album towards the art of making songs – Latin brings noise 
and melody together with a unique sense of optimism – 
but Holy Fuck do not lose the elated and chaotic energy 
for which they are known. “A danceable and catchy rock” 
(Spin), praised by the likes of Thom Yorke and Lou Reed.

11 SET
SALA SUGGIA · € 12
SALA 2 · € 12
BAR CASA DA MÚSICA · € 5 CONSUMO MÍNIMO 
BARES 1 E 2 · ENTRADA LIVRE
CIBERMÚSICA · ENTRADA LIVRE
SALA ENSAIO 10 · ENTRADA LIVRE
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11 SÁB/SAT
23:30 SALA 2
-

€ 12 | CARTÃO AMIGO € 9

LINDA MARTINI
PAUS

O rock de Linda Martini é presença constante nos 
maiores festivais nacionais, e conta com vários 
discos nas listas de melhores do ano. Depois de Casa 
Ocupada, que mereceu os mais rasgados elogios de 
figuras como Pedro Ramos (Radar), Henrique Amaro 
(Antena 3) e Zé Pedro (Xutos & Pontapés), em 2013 
surgiu Turbo Lento, “disco do ano” para os leitores da 
Blitz e que rapidamente atingiu os lugares cimeiros dos 
tops nacionais. 

“Uma bateria siamesa, um baixo maior que a tua mãe 
e teclados que te fazem sentir coisas” – é assim que os 
Paus descrevem a sua música. São músicos que têm 
participado em alguns dos projectos mais estimulantes 
de inspiração indie dos últimos anos, como Linda 
Martini, Vicious Five ou If Lucy Fell. O seu primeiro EP, 
É uma água (Enchufada), foi uma pedrada no charco 
e antecedeu um álbum de estreia que confirmou a 
originalidade do quarteto.

The rock of Linda Martini is a constant presence in major 
national festivals, and has several records in the lists of top 
of the year. After Casa Ocupada, which deserved highest 
praise from people such as Pedro Ramos (Radio Radar), 
Henrique Amaro (Radio Antena 3) and Zé Pedro (Xutos e 
Pontapes), in 2013 Turbo Lento emerged, the "record of the 
year" for readers of Blitz music magazine, and quickly hit 
the top spots in national tops.

"A siamese drum kit, a bass guitar bigger than your mother 
and a synth that makes you feel things" – that's how 
Paus describe their music. They are musicians who have 
participated in some of the most exciting indie-inspired 
projects of recent years, like Linda Martini, Vicious Five or If 
Lucy Fell. Their first EP, É uma água (Enchufada), stirred the 
waters and preceded a debut album which confirmed the 
originality of the quartet.

11 SÁB/SAT
00:30 BAR CASA DA MÚSICA
-

€ 5 CONSUMO MÍNIMO

LINDSTRØM LIVE ACT
DJ GLUE DJ SET
MARIA DJ SET

Os Bares do NOS Club contam com a animação do 
norueguês Lindstrøm. O seu passado ligado a coros 
gospel e bandas de country e rock mistura-se com 
o gosto pelo rock e pop dos anos 60 e 70, o que o 
liberta de preconceitos estilísticos e lhe permite ser 
reconhecido como um dos produtores mais originais e 
inovadores da actualidade. 

Destaque ainda para o set de DJ Glue, marcado 
pelo hip-hop, R&B e electrónica. Conhecido pelas 
noites C.R.E.A.M.  no Lux em Lisboa, dividiu já a 
cabine com DJ Shadow e Hucci . 

The bars of Casa da Musica will be animated by the 
Norwegian multi-instrumentalist Lindstrøm. His past 
linked to gospel choirs and bands of country and rock 
music mixed with his taste for rock and pop of the 60’s and 
70’s liberates him from stylistic prejudices and allows him 
to be recognized as one of the most original and innovative 
producers of our time. 

The set of DJ Glue will be another highlight of the night, 
marked by hip-hop, R&B and electronic music. Known for 
C.R.E.A.M. nights at Lux in Lisbon, he has already shared 
the booth with DJ Shadow and Hucci.
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11 SÁB/SAT
22:30 OUTROS ESPAÇOS
-

ENTRADA LIVRE

CIBERMÚSICA

BANDAS NOS DISCOS:
KEEP RAZORS SHARP
DUQUESA

FOYER

OLD NEW ELECTRONIC  
MUSIC SESSIONS:
GHUNA X

BAR 1 E 2

MARIA DJ SET
DJ GLUE DJ SET

SALA DE ENSAIO 10

ÁLVARO COSTA APRESENTA:
A Bowie o que é ainda de Bowie:  

em 2014, avatar, ilusionista, 

app humana? Bowie is, e continua 

a ser…

12 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO 
PRIMEIROS CONCERTOS*
11:30, 15:00 E 17:00 SALA 2
-

€10 (CRIANÇA + ADULTO) 

€7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 ANOS)

*Destinados a famílias com crianças até aos 5 anos de 

idade, estes espectáculos revisitam os vários géneros 

musicais através de histórias encenadas e linguagens 

acessíveis que contribuem para a construção das primeiras 

bases da compreensão e expressão musicais

PRIMEIRA VIAGEM  
AO ESPAÇO
Colectivo Gira Sol Azul direcção artística  
e interpretação

3, 2, 1, descolou: a nave do Capitão X e dos 
assistentes W, Y e Z vai musicar entre cometas e 
planetas, extraterrestres e objectos sonoros não 
identificados. Com esta aventura, o silêncio do 
espaço é alegremente quebrado por rock, jazz e 
outras melodias feitas de pó de estrelas. 

3, 2, 1, lift-off: in their musical rocket, Captain X and 
his assistants W, Y and Z will zoom from comets to 
planets, from aliens to unidentified sound objects. In 
this adventure, the silence of space is happily broken by 
rock, jazz and other melodies made from stardust. 

Os Keep Razors Sharp são Afonso (Sean Riley & 
The Slowriders), Rai (The Poppers), Bráulio e 
BB (Riding Pânico, Pernas de Alicate). Quatro 
músicos, todos com percursos bem trilhados 
na música, unidos num novo projecto. 
Apresentaram já os singles, “I See Your Face” 
e “9th”, e têm sido destacados como uma das 
grandes apostas para 2014, ainda antes de sair o 
seu primeiro álbum previsto para este Outono. 
A sonoridade navega entre o neo- psychedelia, o 
pós-rock, o shoegaze e o indie. 

©LORD MANTRASTE

PATROCÍNIO

DUQUESA ©LUISA CATIVO

KEEP RAZORS SHARP ©MIKE GHOST

Keep Razors Sharp are Afonso (Sean Riley & The 
Slowriders), Rai (The Poppers), Braulio and BB (Riding 
Panico, Pernas de Alicate). Four musicians, no strangers to 
the music scene, united in a new project. Having already 
released the singles, "I See Your Face" and "9th", they 
have stood out as best newcomers for 2014, even before 
releasing their first album together, due for this Autumn. 
Loudness navigates between the neo-psychedelia, the post-
rock, the shoegaze and indie. 
Duquesa is the solo project of Glockenwise vocalist, Nuno 
Rodrigues, presented in an EP with six songs in a relaxed 
Summer atmosphere. Gathering inspiration from classic 
pop melodies, this Duchess (Duquesa), in his irreverent 
mood, explores sensitivity and youthful revelry, anchored 
by his roots in the city of Barcelos. 
A novelty in Casa da Musica, the Old New Electronic 
Music Sessions, held at Digitópia, are a provocation over 
the appropriation and re-use in the age of remixes. The 
first guest, Ghuna X, reveals live the electronic fusion of 
experimental music with dub. A sound artist from Porto, 
he is the author of numerous original soundtracks for 
film and dance. As a producer he was involved in records 
of Capicua, Stereoboy, Black Bombay or Calhau!. In the 
end of these sessions the new works will be edited in a 
compilation. 

Duquesa é o projecto a solo do vocalista dos 
Glockenwise, Nuno Rodrigues, apresentado num 
EP com seis canções em ambiente descontraído 
de Verão. Tendo como inspiração as melodias 
da pop clássica, esta Duquesa explora, no seu 
modo irreverente, a sensibilidade e a folia juvenil, 
ancorando-se nas suas raízes barcelenses. 

Uma novidade na Casa da Música, as Old New Electronic 
Music Sessions, realizadas na Digitópia, são uma provocação 
sobre a apropriação e a reutilização na era das remisturas. 
Ghuna X é o primeiro convidado, revelando ao vivo a fusão 
electrónica da música experimental e do dub. Artista sonoro 
portuense - e membro da Digitópia, plataforma de música 
digital da Casa da Música -, é autor de inúmeras bandas 
sonoras originais para cinema e dança. Enquanto produtor 
esteve envolvido em edições discográficas de Capicua, 
Stereoboy, Black Bombaim ou Calhau!. No fim destas 
sessões, as novas obras serão editadas numa colectânea. 
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14 TER/TUE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE | MÚSICA DE CÂMARA
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

CONCURSO DE MÚSICA  
SANTA CECÍLIA
RECITAL DOS VENCEDORES  
DO PRÉMIO DA EDIÇÃO 2013

José de Eça barítono 
• Francisco de Lacerda Tenho tantas saudades
• Salvatore Cardillo Core ‘ngrato
• Ernesto de Curtis Torna a Surriento
• Giuseppe Verdi Donna non vidi mai

Luís Rendas Pereira barítono
• Vasco Negreiros 5 canções do mar 
• Luiz Costa Canção Marinha
• Berta Alves de Sousa Canção Marinha 

Mário Leonardo Siegle violino
• Béla Bartók Tempo di Ciaccona da Sonata para 

violino solo 
• Heinrich Wilhelm Ernst “Der Erlkönig”

Bernardo Pinhal piano
• Igor Stravinski Três andamentos de Petrushka

Pierre Delignies Calderon piano
• Fryderyk Chopin Balada nº 2
• Mendelssohn/Liszt/Horowitz Marcha nupcial

Os vencedores da 15ª Edição do Concurso 
Internacional Santa Cecília, organizado pelo Curso de 
Música Silva Monteiro e a Fundação Eng. António de 
Almeida, apresentam-se a solo num recital conjunto 
na Casa da Música, oferecendo um leque bem 
diversificado de peças célebres do repertório para 
piano, canto e violino. 

The winners of the 15th Edition of the Santa Cecília 
International Competition, organised by the Silva 
Monteiro Music Course and the Eng. António de Almeida 
Foundation, join to present solo recitals at Casa da Música, 
offering an extremely diverse set of famous pieces from the 
repertoire for piano, song and violin. 

Natural de Trinidad y Tobago, Anthony Joseph 
chegou a Londres em 1989 e tornou-se um dos 
mais fascinantes autores negros da sua geração. 
Poeta e romancista, conquista multidões também 
como músico em festivais de todo o mundo. Em 
Fevereiro lançou o seu quinto álbum, Time, uma 
parceria com a baixista Meshell Ndegeocello, 
com arranjos que insinuam jazz e psicadelismo 
e passam também pelas atmosferas rock e funk, 
além de influências rapso – uma mistura de 
rap e calypso muito presente na música actual 
de Trinidad. Esta galáxia acústica move-se em 
torno da poesia radiante de Anthony Joseph.  
Os Funky Bones Factory! são um grupo de operários 
que não se intimida com as tarefas mais pesadas, 
nomeadamente a de levar uma contagiante 
onda de groove metalúrgico ao encontro das 
suas audiências.  A maquinaria é liderada pela 
tuba de Sérgio Carolino a que se juntam os seus 
camaradas de longa data: Ruben da Luz, Paulo 
Perfeito e Daniel Dias nos trombones, Rui Bandeira 
no trombone baixo, Miguel Moreira na guitarra 
e um elemento propulsor de alta potência que 
é Acácio Salero na bateria. Os temas originais 
espelham a criatividade e excelência dos seus 
elementos, num concerto em que apresentam o 
primeiro disco do projecto, editado pela JACC. 

Born in Trinidad and Tobago, Anthony Joseph arrived 
in London in 1989 and became one of the most 
fascinating black authors of his generation. A poet and 
a novelist, his achievements as a musician also gathers 
crowds at festivals around the world. In February he 
released his fifth album, Time, partnered with bassist 
Meshell Ndegeocello, with strong psychedelic and jazz 
arrangements, traversing rock and funk atmospheres 
and penetrated by rapso influences – a mixture of rap 
and calypso very present in current music of Trinidad. 
This acoustic galaxy moves around the radiant poetry 
of Anthony Joseph. The Funky Bones Factory! is a group 
of workers who are not intimidated by the heavier tasks, 
namely to take a contagious wave of metallurgical 
groove to their audiences. The machinery is led by 
Sergio Carolino´s sousaphone, joined by his longtime 
comrades: Ruben da Luz, Paul Perfeito e Daniel Dias 
on trombones, Rui Bandeira on bass trombone, Miguel 
Moreira on guitar and a high-powered propelling 
element which is Acacio Salero on drums. The unique 
themes mirror the creativity and excellence of its 
elements, at a concert presenting their first album, edited 
by JACC.

OUTONO EM JAZZ

15 QUA/WED
CICLO JAZZ SONAE
21:00 SALA 2 
-

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 27

ANTHONY JOSEPH  
FUNKY BONES 
FACTORY!
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OUTONO EM JAZZ

17 SEX/FRI
CICLO JAZZ SONAE
22:00 SALA 2 
-

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 27

L.U.M.E – LISBON 
UNDERGROUND MUSIC 
ENSEMBLE

Constituído por alguns dos músicos mais experientes 
da cena jazz e erudita nacional, L. U. M. E é um projecto 
original que conta com a direcção e as composições de 
Marco Barroso. O grupo procura aliar a composição 
escrita com elementos de improvisação, num contexto 
ecléctico e autoral, assumindo referências diversas 
que vão do funk à música textural, do boogie woogie a 
ambientes impressionistas. Dramatizando com ironia 
as práticas e vocabulários do jazz, rock ou música 
erudita, com incursões no experimentalismo, a música 
de Marco Barroso e do L. U. M. E. reconstrói de forma 
original a carga patrimonial das big bands, fugindo às 
convenções e abrindo novas perspectivas estéticas. 

16 QUI/THU
22:00 SALA 2 
-

€ 12 | CARTÃO AMIGO € 9

FRANKIE CHAVEZ
PROMOTOR: LISBOAGÊNCIA

No novo disco de Frankie Chavez, Heart & Spine, 
folk, rock e blues misturam-se como se os três 
géneros tivessem sido concebidos em conjunto. 
Depois de um disco essencialmente acústico em 
2011, as referências mais profundas de Frankie 
emergiram e cruzaram-se com a herança portuguesa. 
Ao longo dos últimos dois anos de vida intensa na 
estrada, escreveu quase 20 canções em que fala de 
amor, perda, superação de tempos difíceis, exílio 
de amigos e do nascimento do seu segundo filho… 
uma montanha-russa de emoções onde foca temas 
políticos e pessoais. Heart & Spine tornou-se a 
expressão de um blues rock hipnótico português. 

In his new album, Heart & Spine, Frankie Chavez, 
mingles folk, rock and blues as if the three genera had 
been designed together. After a mainly acoustic album 
in 2011, the deepest references of Frankie emerged and 
crisscrossed with his Portuguese heritage. Over the last two 
years of his life touring and on the road, he wrote almost 
twenty songs that speak of love, loss, overcoming tough 
times, friends in exile and the birth of his second child… 
A roller coaster of emotions where he focuses on political 
and personal themes. Heart & Spine became the expression 
of a Portuguese hypnotic blues rock.
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Consisting of some of the most experienced musicians 
of the jazz and scholarly national scene, L.U.M.E. is a 
unique project which counts on the direction and the 
works of Marco Barroso. The group seeks to combine 
written composition with elements of improvisation, 
in an eclectic and authorial context, assuming various 
references ranging from funk to textural music, from the 
boogie woogie to impressionist ambiences. Dramatizing 
with irony over the vocabularies and practices of jazz, rock 
or classical music, with forays into experimentalism, the 
music of Marco Barroso and L.U.M.E. reconstructs the 
patrimony of big bands, fleeing conventions and opening 
new aesthetic perspectives.
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18 SÁB/SAT
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31

20º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE OSTEOPOROSE

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
REQUIEM DE PAZ

Joseph Swensen direcção musical 
Gunnar Linder shakuhachi

Toru Takemitsu Requiem
Joseph Swensen Shizue, para shakuhachi e orquestra
Jean Sibelius Belshazzar’s Feast Suite e excertos  
de música de cena
Benjamin Britten Sinfonia da Requiem

No ano de 1939, o jovem Britten recebia uma misteriosa 
encomenda para uma grande celebração de uma instituição 
muito poderosa. Em resposta, escreveu a Sinfonia da Requiem, 
um manifesto anti-guerra às portas da Segunda Grande 
Guerra. O secreto cliente era o governo do Japão, que pretendia 
comemorar os 2600 da dinastia da família imperial. Os trágicos 
acontecimentos que se seguiram mudaram o rumo da história 
universal e a peça que Britten dedicou aos seus pais só viria a ser 
ouvida no Japão em 1956. Um ano mais tarde, foi o compositor 
Takemitsu quem compôs um Requiem para orquestra. Dedicada a 
uma familiar padecida no bombardeamento de Hiroxima, Shizue, 
para a flauta de bambu e orquestra dá a conhecer a vertente de 
compositor do aclamando violinista e maestro Joseph Swensen. 

In 1939, the young Britten received a mysterious commission by a 
very powerful institution for a great celebration. In response, he wrote 
Sinfonia da Requiem, an anti-war manifesto at the outset of the Second 
World War. The secret client was the Japanese government, with the 
intention of commemorating 2600 years of the imperial family. The 
tragic events that followed changed the course of universal history and 
the piece that Britten dedicated to his parents would only be heard 
again in Japan in 1956. A year later, it was the composer Takemitsu who 
composed a Requiem for orchestra. Dedicated to a family member killed 
in the bombing of Hiroshima, Shizue, for bamboo flute and orchestra 
reveals the composition skills of acclaimed violinist and conductor 
Joseph Swensen. 

18 SÁB/SAT
22:00 SALA 2
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25,5

THE BLACK MAMBA
Pedro Tatanka, Ciro Cruz e Miguel Casais percorrem 
o universo do blues, soul e funk, numa adaptação 
ao seu habitat natural. Maio de 2012 assinala 
oficialmente a apresentação dos The Black Mamba 
com um single de avanço absolutamente letal: “It 
Ain’t You”. O público português foi consensual e 
imediato no reconhecimento e apoio a este trabalho: 
1º lugar de vendas do iTunes, a primeira edição 
do disco esgotado nas lojas, o airplay nas rádios, a 
presença de norte a sul em várias salas e festivais 
de destaque. Entretanto passaram por Londres, 
Filadélfia, Luanda, Madrid, Sevilha, encerrando 2013 
no Brasil com chave de ouro. Que o diga o público do 
Rock In Rio 13 (Rio de Janeiro) e do Bourbon Street 
Music Club (São Paulo). 2014 é dedicado ao segundo 
álbum de originais, produzido entre Lisboa e Nova 
Iorque (Lab Studio com Scott Anderson). 

Pedro Tatanka, Ciro Cruz and Miguel Casais roam the 
universe of blues, soul and funk, in an adaptation to 
their natural habitat. May 2012 marked the official 
presentation of The Black Mamba with an absolutely 
lethal breakthrough song: It ain't You. The Portuguese 
public reaction was consensual and gave its immediate 
recognition and support to this work: 1st place in iTunes 
sales, the first edition of the album sold out in stores, the 
airplay on the radios, presentations in several music halls 
and prominent festivals throughout the country.
Having performed in London, Philadelphia, Luanda, 
Madrid and Seville, they ended 2013 in Brazil with climax 
performances at Rock in Rio (Rio de Janeiro) and the 
Bourbon Street Music Club (Sao Paulo). In the course of 
2014 they have been working on their second album of 
originals, produced between Lisbon and New York (Lab 
Studio with Scott Anderson).

PROMOTOR: PRIMEIRA LINHA

©JACK DINE

ORIENTE 2014 
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19 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)  
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
-

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) 

€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 ANOS)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos  

de idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

EM CADA BOLSO  
UMA CANÇÃO
António Miguel e Sofia Leandro formadores

Madame Algibeira e Monsieur du Bolso gostam 
de cá estar. Após o sucesso de Música de Bolso, 
marcam novo encontro, agora no melhor lugar 
do mundo: a sala de brinquedos. Com truques e 
palavras mágicas, mostram que em cada som há 
diversão, em cada bolso uma canção…

Madame Pouch and Monsieur Pocket like being here. 
After the success of Pocket Music, they’ve made a date to 
come back, this time to the best place in the world: the 
playroom. With tricks and magic words, they show that 
in every sound there’s a bit of fun, and in each pocket 
there’s a song…

©ZÉ CARDOSO

19 DOM/SUN
12:00 SALA SUGGIA
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA
Douglas Bostock direcção musical

Alfred Reed Suite nº 4, “Music for a City”
Percy Grainger Colonial Song
Toshiro Mayuzumi Concerto para percussão e 
orquestra de sopros
Tetsunosuke Kushida Ikaruga
Vaclav Nelhybel Sinfonia Resurrectionis

Douglas Bostock é um dos maestros convidados 
regularmente para trabalhar com a Banda Sinfónica 
Portuguesa, imprimindo o seu domínio musical 
abrangente às interpretações do agrupamento 
portuense. O programa que dirige neste concerto 
atravessa várias geografias, com destaque para as 
sonoridades da música oriental que se ouvem nos 
compositores japoneses Mayuzumi e Kushida. 
Colonial Song é uma peça de Percy Grainger que, 
sendo totalmente original, procura reproduzir as 
características da música rural australiana. A finalizar, 
uma das obras mais grandiosas do compositor checo 
Nelhybel, plena de energia, contrastes e dissonância. 

Douglas Bostock is one of the regular guest conductors 
to work with the Portuguese Symphonic Band, stamping 
his wide-ranging musical mastery on performances by the 
Porto group. The programme he conducts in this concert 
covers various geographies, with emphasis on the sounds 
of oriental music which can be heard in the Japanese 
composers Mayuzumi and Kushida. Colonial Song is an 
entirely original piece by Percy Grainger which tries to 
reproduce the characteristics of rural Australian music. To 
finish, one of the most grandiose works by Czech composer 
Nelhybel, full of energy, contrasts and dissonance. 

19 DOM/SUN
CICLO JAZZ SONAE
22:00 SALA 2
- 

€ 11 | CARTÃO AMIGO € 8,25

ESTER RADA
A música de Ester Rada é um original cruzamento 
entre o revivalismo soul e R&B, o ethio-jazz da 
Etiópia e o cosmopolitismo israelita. Este é o 
resultado da riquíssima herança cultural de 
uma artista que faz parte da primeira geração de 
judeus etíopes nascidos em Israel após a Operação 
Moisés em 1984. Influenciada por figuras como 
Nina Simone, Erykah Badu e Stevie Wonder, entre 
muitos outros, editou em 2013 o EP Life Happens, 
muito bem recebido pela crítica. Seguiu-se mais 
recentemente o seu álbum de estreia, uma colecção 
de composições originais (da própria Ester) que 
afastam os rótulos para se deixarem tocar pelo jazz, 
o afrobeat, o reggae ou o funk, numa torrente de 
criatividade sem espaço para a monotonia. 

The music of Ester Rada is a unique cross between 
R&B and soul revival, ethio-jazz of Ethiopia and Israeli 
cosmopolitanism. This is the result of the rich cultural 
heritage of an artist who is part of the first generation 
of Ethiopian Jews born in Israel after operation 
Moses in 1984. Influenced by musicians such as Nina 
Simone, Erykah Badu and Stevie Wonder, among 
many others, she edited in 2013 the EP Life Happens, 
very well-received by the critic. It was followed by her 
most recent debut album, a collection of Esther’s own 
original compositions, eroding categorization and 
spreading a flow of jazz, afrobeat, reggae or funk, in a 
torrent of creativity with no room for monotony.

OUTONO EM JAZZ

APOIO: EMBAIXADA DE ISRAEL EM PORTUGAL
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22 QUA/WED
CICLO JAZZ SONAE
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31

JAQUES MORELENBAUM 
CELLO SAMBA TRIO
Jaques Morelenbaum violoncelo
Lula Galvão guitarra
Marcelo Costa bateria

ED MOTTA QUARTET
Ed Motta composição, piano e voz
Miguel Casais bateria
Paulinho guitarra
Hannes Huefken baixo

OUTONO EM JAZZ

21 TER/TUE
CICLO PIANO EDP
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 33

VALENTINA LISITSA 
piano

J. S. Bach (arr. Busoni) Chaconne em Ré menor, BWV 1004
Robert Schumann Estudos Sinfónicos, op. 13
Johannes Brahms Intermezzi, op. 116-119  
(selecção a indicar)
Sergei Rachmaninoff Sonata nº 1, op. 28

Artista exclusiva da prestigiada editora Decca, 
Valentina Lisitsa é o maior fenómeno mundial 
de popularidade ao nível da música clássica na 
internet, com mais de 30 milhões de visualizações 
das suas interpretações só no canal YouTube. A 
pianista ucraniana, residente dos Estados Unidos, 
é conhecida pelo vasto repertório que executa com 
brilhantismo, grande destreza técnica, profundidade 
emocional e aparente facilidade, sendo actualmente 
presença regular nas mais prestigiadas salas 
de concerto mundiais. Entre os seus grandes 
sucessos discográficos contam-se os 24 Prelúdios 
de Chopin e os Concertos de Rachmaninoff. 
Este é o seu recital de estreia em Portugal. 

Exclusive artist with the prestigious Decca label, 
Valentina Lisitsa is the biggest worldwide classical 
music phenomenon on the internet, with more than 30 
million views of her performances on YouTube alone. 
The Ukrainian pianist, resident in the United States, 
is known for her vast repertoire which she executes 
with brilliance, great technical skill, emotional depth 
and apparent ease, and she is currently a regular 
presence in the most prestigious concert halls in 
the world. Among her great recording successes 
are Chopin’s 24 Preludes and Rachmaninoff’s 
Concertos. This is her debut recital in Portugal. 

©GILBERT FRANCOIS

©ROBERTO CIFARELLI

MECENAS CICLO PIANO

Jaques Morelenbaum é um dos compositores, 
arranjadores e instrumentistas brasileiros que mais 
colaborou com músicos de diferentes proveniências e 
géneros musicais, desde Tom Jobim, Caetano Veloso 
e Paulo Flores a Ryuichi Sakamoto, Sting e Mariza. O 
seu trio traz uma visão panorâmica do samba, desde as 
suas raízes até aos dias de hoje, tocando composições 
de Noel Rosa, Ary Barroso, Dorival Caymmi ou 
Antonio Carlos Jobim , assim como trabalhos de uma 
nova geração de compositores, como Luisão Paiva e 
Carlinhos Brown, além de composições originais. 
O grande compositor brasileiro Ed Motta lançou 
no ano passado um disco celebrando o AOR – Adult 
Oriented Rock, sigla das rádios americanas dos anos 
70 aplicada às edições marcadas pela perfeição dos 
arranjos e das gravações. De certa forma, é uma atitude 
que define também este músico perfeccionista, com 
canções em que a sofisticação do jazz se funde com 
a perfeição da pop e o balanço do soul. As letras são 
assinadas por grandes referências como Rita Lee, 
Adriana Calcanhotto, Chico Amaral e Dante Spinetta, 
entre outros. 

Jaques Morelenbaum is one of the Brazilian composers, 
arrangers and instrumentalists who collaborated the 
most with musicians of different origins and musical 
genres, from Tom Jobim, Caetano Veloso and Ryuichi 
Sakamoto to Paulo Flores, Sting and Mariza. His trio 
brings a comprehensive perspective of samba, from its 
roots to present day, performing works of Noel Rosa, Ary 
Barroso, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim and João 
Gilberto, other works by a new generation of composers, 
as Luisão Paiva and Carlinhos Brown, in addition to 
original compositions. The great Brazilian composer Ed 
Motta launched last year a record celebrating the AOR-
Adult Oriented Rock, acronym of American radio in the 
1970s applied to musical productions distinguishable by 
the perfection of the arrangements and the recordings. In 
a way, it's an attitude that also defines this perfectionist 
musician, with songs where the sophistication of jazz 
melts with the perfection of pop and the balance of soul. 
The letters of the songs were written by major references 
such as Rita Lee, Adriana Calcanhotto, Chico Amaral and 
Dante Spinetta, among others.

©DARYAN DORNELLES
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24 SEX/FRI
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75 

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 33

-

20:15 CIBERMÚSICA

PALESTRA PRÉ-CONCERTO POR GABRIELA CANAVILHAS

25 SÁB/SAT
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS MÚSICO POR UM DIA*
11:00 SALA ENSAIO 2
-

€ 7,5 (€ 25 PARA UM GRUPO DE 4 PESSOAS)

*Oficinas destinadas ao público geral (maiores de 12 anos) 

que se iniciam de manhã e encerram ao final da tarde, com a 

apresentação do trabalho realizado

DO LIXO SE FAZ MÚSICA  
2.0
Paulo Coelho de Castro formador

Há o risco de sairmos daqui contaminados pelo desejo 
compulsivo de descobrir vida musical em qualquer 
coisa. De resto, metemos as mãos ao lixo, mas com 
critério: reciclando sons e timbres de objectos 
vulgares, criamos instrumentos musicais. O processo é 
limpo e não desperdiça boas ideias. 

There’s a chance you might leave here infected by the 
compulsive desire to find musical life in everything. We 
delve in the rubbish bin, but with a purpose in mind: by 
recycling the sounds and timbres of ordinary objects, we 
create musical instruments. The process is clean and no 
good ideas are wasted. 

©ZÉ CARDOSO

25 SÁB/SAT
SERVIÇO EDUCATIVO
CONCERTOS PARA TODOS*
16:00 SALA 2
-

€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5 

Espectáculos destinados a famílias e público geral  

que cruzam a música com outras linguagens de palco

SCRATCH! 
Kroumata Percussion Ensemble interpretação

O admirável mundo do balão vermelho poderia 
surgir em título, não fosse o caso de Scratch! ser 
muito mais do que isso. Trazido da Suécia pelo 
quarteto de percussão Kroumata, este concerto 
explora texturas sonoras extraídas de objectos 
comuns que, sem contarmos, ganham intensidade 
dramática, fazendo-nos experimentar atmosferas 
ora tensas, ora tranquilas. 

This might be called ‘the Wonderful World of the 
Red Balloon’, if it weren’t for the fact that Scratch! is 
much more than that. Brought from Sweden by the 
percussion quartet Kroumata, this concert explores 
sound textures derived from common objects which, 
without our noticing, can take on a dramatic intensity, 
immersing us in atmospheres ranging from tranquil 
to tense. 

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
tem vindo a apresentar regularmente as Sinfonias 
de Bruckner, um dos mais importantes legados 
sinfónicos do Romantismo. A Quinta Sinfonia 
é verdadeiramente monumental, quer na sua 
magnitude sonora, quer na sua extensão. 
Os musicólogos que sobre ela escreveram 
descrevem-na como “sumptuosa e a mais teológica” 
(Tranchefort), “uma catedral” (Candé), “uma 
sinfonia de fé” (Halbreich), salientando o clima 
meditativo de grande religiosidade e a mestria no 
domínio do contraponto só comparável a Bach. 
Robert Simpson, especialista reconhecido em 
Bruckner, afirma que a originalidade do seu início 
não tem comparação no repertório sinfónico. 

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música has 
regularly performed Bruckner’s symphonies, one of the 
most important symphonic legacies of Romanticism. 
The Fifth Symphony is truly monumental, both in its 
magnitude of sound and its length. Musicologists who 
have written about it describe it as “sumptuous and the 
most theological” (Tranchefort), “a cathedral” (Candé), 
“a symphony of faith” (Halbreich), highlighting the 
meditative feeling of great religiousness and the mastery 
of counterpoint that can only be compared to Bach. Robert 
Simpson, a renowned expert on Bruckner, confirms that 
the originality of its opening has no comparison in the 
symphonic repertoire. 

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
A CATEDRAL DE BRUCKNER

Christoph König direcção musical

Anton Bruckner Sinfonia nº 5
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26 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)  
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
-

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) 

€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 ANOS)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

BEBÉ WAKA
Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Pobre Rei Leão, que não consegue comunicar com os 
animais da selva! Felizmente, para o ajudar existe o Dr. 
Óhto, o maior especialista em Reinomusicologia da 
cidade. Numa consulta valente em ritmos e melodias, 
a cura surge cheia de estilo: para grande mal, são cinco 
os grandes remédios!

Poor Lion King, he can’t talk to the animals in the 
jungle! Luckily, Dr Óhto, the city’s finest specialist in 
Kingdomusicology, is here to help him. After a courageous 
consultation with rhythms and melodies, the cure is full of 
style: for this big problem, there are five great remedies!

26 DOM/SUN
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
12:00 SALA SUGGIA
-

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75 | MENOR 18 ANOS € 2

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
SINFONIA PIZZICATO

Christoph König direcção musical
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas

Anton Bruckner Sinfonia nº 5 (excertos)

Por que razão se atribuem títulos a músicas 
instrumentais como sinfonias ou sonatas? Geralmente 
é por razões comerciais que nada têm a ver com a música, 
mas outras vezes os nomes estão relacionados com 
qualidades ou características da música. A monumental 
Quinta Sinfonia de Bruckner é também conhecida 
por “Sinfonia Pizzicato”, “Trágica”, “Catedral de Fé”, 
entre outros nomes. Se a primeira designação é fácil 
de compreender pela intensa e original utilização de 
pizzicatos em três dos seus andamentos, as outras 
prendem-se mais com o carácter da música e com a sua 
orquestração e contraponto. Neste concerto comentado 
percorremos os momentos-chave desta obra colossal. 

Why are instrumental pieces of music such as symphonies 
or sonatas given titles? Generally it is for commercial 
reasons that have nothing to do with music, but sometimes 
the names are related to qualities or characteristics of the 
piece. The monumental Fifth Symphony by Bruckner is also 
known as “Pizzicato Symphony”, “Tragic” and “Cathedral of 
Faith” among other names. While the first of these is easy 
to understand because of the intense and original use of 
pizzicato in three of the movements, the others have more 
to do with the character of the music and its orchestration 
and counterpoint. In this concert with commentary, we 
explore the key moments of this colossal work. 

MECENAS

©ZÉ CARDOSO

25 SÁB/SAT
23:00 RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
-

€10 CONSUMO MÍNIMO

MÚSICA COM PÉS E CABEÇA 
POR RUI VARGAS
JOÃO SEMEDO

Uma residência numa Casa, um melómano num 
edifício exclusivamente dedicado à música, quatro 
noites para quatro estações do ano, um programa 
de rádio que faz do ambiente vivido com os ouvintes 
o seu estúdio. Às vezes as coisas têm pés e cabeça 
e são a sinfonia perfeita e o maestro, acidental, da 
orquestra da vida. 

A residence at Casa da Música, a music lover in a 
building exclusively dedicated to music, four nights 
for four seasons, a radio program that turns the 
environment with listeners into its studio. 
Sometimes things have head and feet and are the 
perfect symphony and the accidental conductor of 
life’s orchestra.

34 35



31 SEX/FRI
20:00 RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
-

€ 30 (INCLUI JANTAR)

FADO À MESA
Diogo Aranha, António Tavares Barreto  
e Ana Pinhal 

O fado regressa ao Restaurante Casa da Música com 
três intérpretes de eleição. Diogo Aranha evoca a 
nostalgia dos tempos perdidos e o ambiente das 
típicas noites lisboetas de fado. A cantar há duas 
décadas, é presença habitual nas mais consagradas 
casas de fado do Porto e de Lisboa. António Tavares 
Barreto aprendeu a cantar o fado com o seu pai e 
tem como referências Vicente da Câmara, Alfredo 
Marceneiro e Carlos Ramos.  Participou no musical 
Amália de Filipe La Féria.  Ana Pinhal estudou cante 
flamenco em Sevilha e faz parte do projecto Fado 
Violado. Actualmente é fadista residente na Casa da 
Mariquinhas e nas Caves Calém, Porto. Uma noite 
recheada de emoção e sabor tradicional. 

Fado returns to Restaurant Casa da Música with 
three outstanding interpreters. Diogo Aranha evokes 
the nostalgia of lost days and the surrounding of 
typical Lisbon fado nights. He has been singing for 
two decades in Porto and Lisbon’s most renowned 
fado houses. Antonio Tavares Barreto learned to sing 
fado with his father and his references are Vicente 
Alfredo Marceneiro da Camara and Carlos Ramos. He 
participated in Filipe La Feria’s musical Amália. Ana 
Pinhal studied flamenco cante in Seville and is part 
of the project Fado Violado. She is currently resident 
singer at Casa da Mariquinhas and the Port wine cellars 
Calém, in Porto. You should expect a night filled with 
emotion and traditional flavour.

30 QUI/THU
22:00 SALA 2
-

€ 18 | CARTÃO AMIGO € 13,5 

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 35,5

ARTE & OFÍCIO
Os Arte & Ofício foram um dos expoentes máximos 
da música progressiva, rock e jazz-rock feita em 
Portugal. Com a entrada de Fernando Nascimento, 
em 1976, o então quinteto adquiriu a formação mais 
carismática de sempre. Entre 1979 e 1983 passaram 
pela banda os teclistas/pianistas António Pinho 
Vargas, André Sarbib e Jorge Filipe Santos. Os Arte 
& Oficio regressam ao palco com os três elementos 
vivos da formação original (Garcez, Castro e Azevedo), 
Fernando Nascimento, André Sarbib e Jorge Filipe, 
para além de vários convidados. 

Arte & Ofício, one of the leading bands of progressive music, 
rock and jazz-rock done in Portugal, return to the stage with 
the three living members of the original lineup (Garcez, 
Castro and Azevedo) alongside Fernando Nascimento, 
André Sarbib and Jorge Filipe, plus various guests.

PROMOTOR: PLANTA SÓNICA

2014 será o ano de edição do aguardado sucessor 
de Start Stop. O segundo álbum de Mónica Ferraz 
será o primeiro a ser editado pela Sony Music e dá 
continuidade ao cardápio sonoro de fusão entre 
a pop com camadas jazzy, o rock e a electrónica, 
com algumas pinceladas de funk. “Let Me Be”, uma 
arrebatadora balada de refrão catchy e sentimentos 
dissecados ao piano com um embrulho de arranjos 
clássicos é o single que abre as portas do álbum que, a 
julgar por esta primeira amostra, será certamente mais 
um marco no panorama musical nacional. 

2014 will be the year of the long-awaited successor to the 
Start Stop album. Monica Ferraz’s second album will be 
the first to be published by Sony Music and will proceed to 
fusing pop with jazzy layers, rock and electronica, with a few 
strokes of funk. “Let Me Be”, a ravishing ballad with a catchy 
chorus and dissected feelings at the piano over classical 
arrangements, is the record single which introduces the 
album and, judging by this first sample, will surely be 
another milestone in the national musical panorama.

31 SEX/FRI
23:00 SALA 2
-

OFERTA DE BILHETE PARA ESTE ESPECTÁCULO  

NA COMPRA DO NOVO ÁLBUM DE MÓNICA FERRAZ. 

À VENDA, EXCLUSIVAMENTE, NAS LOJAS WORTEN.

MÓNICA FERRAZ

EM PARCERIA COM
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DIGRESSÕES 
OUT-NOV 2014

11 OUT
MADRID
AUDITORIO NACIONAL

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical

Emmanuel Nunes Ruf 
P. I. Tchaikovski Sinfonia nº 5

PATROCÍNIO

22 NOV
COLÓNIA
KÖLNER PHILHARMONIE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
Lionel Peintre barítono

Igor Stravinski Suite de A História do Soldado 
Christian Wolff Snare drum peace march no 1&2
Arnold Schoenberg Ode to Napoleon op. 41
Claude Debussy Berceuse héroïque
Georges Aperghis Le soldat inconnu, para ensemble 
e barítono

23 NOV
LISBOA
GRANDE AUDITÓRIO GULBENKIAN

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michael Sanderling direcção musical
Pedro Gomes piano

W. A. Mozart Concerto para piano  
e orquestra nº 9, Jeunehomme
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 11

MECENAS DAS DIGRESSÕES

SABER OUVIR
6º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA 2015

A 6ª edição do Curso Livre de História da Música 
tem encontro marcado com três gigantes da Música 
Ocidental, Bach, Beethoven e Wagner, a partir dos 
quais Paulo Ferreira de Castro define a matriz musical 
germânica. A música sacra encontra os seus maiores 
monumentos na tradição luterana, tema do segundo 
módulo leccionado por Paulo Antunes. Daniel Moreira 
dedica o terceiro módulo a princípios básicos de teoria 
musical, abordando questões como a estruturação do 
espaço musical (notas e alturas), do tempo musical 
(ritmo e métrica), da melodia, contraponto e harmonia. 
Músicas proibidas é o tema do quarto módulo, no qual 
Rui Pereira aborda a música dos compositores banidos 
durante o período do Terceiro Reich. 
O curso encerra com três sessões dedicadas ao mito de 
Fausto na música, tema em que Carlos de Pontes Leça 
explora as principais fontes literárias desde o século 
XVI até Goethe, a onda faustiana em Paris no século 
XIX ou a apoteose goethiana em Mahler, percorrendo 
exemplos musicais notáveis da autoria de Spohr, 
Schubert, Wagner, Liszt, Schumann, Boito, Busoni, 
Schnittke ou Dusapin, entre outros. 
Dirigido a públicos com formação nas mais diversas 
áreas e sem conhecimentos específicos de música, 
o curso proporciona um enquadramento geral 
sobre temas diversos da história da música, focando 
também aspectos extra-musicais, promovendo 
a interdisciplinaridade, recorrendo a exemplos 
ilustrativos sobre os locais e os protagonistas que 
marcaram a nossa cultura. 

The 6th edition of the Open Course on the History of 
Music has a date with three giants of Western Music: Bach, 
Beethoven and Wagner - who form a starting point for 
Paulo Ferreira de Castro to define the source of Germanic 
music. Sacred music finds its greatest examples in the 
Lutheran tradition, which is the theme of the second 
module, taught by Paulo Antunes. Daniel Moreira 
dedicates the third module to the basic principles of music 
theory, approaching questions such as the structuring of 
musical space (notes and loudness), of musical tempo 
(rhythm and metre), of melody, counterpoint and harmony. 
Banned music is the theme of the fourth module, in which 
Rui Pereira looks at the music of composers banned during 
the Third Reich. The course closes with three sessions 
devoted to the myth of Faust in music, a topic in which 
Carlos de Pontes Leça explores the main literary sources 
from the 16th century until Goethe, the Faustian wave in 
Paris in the 19th century or the apotheosis of Goethe in 
Mahler, going through well-known musical examples by 
Spohr, Schubert, Wagner, Liszt, Schumann, Boito, Busoni, 
Schnittke and Dusapi, among others. Aimed at audiences 
educated in diverse areas and with no specific knowledge 
of music, the course provides a general framework to 
diverse topics in the history of music, also focusing on 
aspects unrelated to music, promoting interdisciplinarity, 
making use of illustrative examples relating to the places 
and protagonists that mark our culture. 

SEGUNDAS 17:30-19:15
CIBERMÚSICA
-

MÓDULOS INDIVIDUAIS DE DUAS SESSÕES € 16

MÓDULOS INDIVIDUAIS DE TRÊS SESSÕES € 24

CURSO NA TOTALIDADE € 60

1º MÓDULO
12, 19 E 26 JAN 
EM BUSCA DA ALEMANHA: TRÊS 
MOMENTOS DE UMA HISTÓRIA MUSICAL
PAULO FERREIRA DE CASTRO
1. O MOMENTO BACH

2. O MOMENTO BEETHOVEN

3. O MOMENTO WAGNER

2º MÓDULO
9, 16, 23 FEV 
PRINCÍPIOS BÁSICOS  
DE TEORIA MUSICAL
DANIEL MOREIRA

3º MÓDULO
9, 16 E 23 MAR
MÚSICA SACRA NA TRADIÇÃO LUTERANA
PAULO ANTUNES

4º MÓDULO
13 E 20 DE ABRIL
MÚSICAS PROIBIDAS
RUI PEREIRA 

5º MÓDULO
28 SET, 5 E 12 OUT
O MITO DE FAUSTO NA MÚSICA
CARLOS DE PONTES LEÇA 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEG–QUI 12:30 – 15:00 | 19:30 – 23:00
SEX E SÁB 12:30 – 15:00 | 19:30 – 00:00
DOMINGOS E FERIADOS ENCERRADO
EM NOITES DE CONCERTO, O BARRA BAR ENCERRA 
UMA HORA APÓS O FINAL DO MESMO. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE:
WWW.CASADAMUSICA.COM/RESTAURANTE

RESERVAS
reservas@casadamusica.com | 220 107 160
GRUPOS SUPERIORES A 20 PESSOAS | 220 120 214/8

15 QUA/WED
20:00 RESTAURANTE CASA DA MÚSICA € 35/PAX

JANTAR VINHOS  
E SABORES*
REGIÃO DO DÃO 
VINHOS DA QUINTA  
DOS CARVALHAIS

*com a colaboração da Enoteca
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CONSELHO DE FUNDADORES
PRESIDENTE
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTES
JOÃO NUNO MACEDO SILVA
JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS
MUNICÍPIO DO PORTO
GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
ACA GROUP
AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A. 
ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A. 
AUTO - SUECO, LDA. 
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A. 
BA VIDRO, S. A. 
BANCO ESPÍRITO SANTO, S. A. 
BANCO BPI, S. A. 
BANCO CARREGOSA
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A. 
BANCO SANTANDER TOTTA, S. A. 
BIAL - SGPS S. A. 
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CEREALIS, SGPS, S. A. 
CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A. 
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A. 
COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A. 
CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A. 
CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES
INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A. 
FUNDAÇÃO EDP
EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A. 
GALP ENERGIA, SGPS, S. A. 
GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU
GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A. 
GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A. 
GRUPO VISABEIRA - SGPS, S. A. 
III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS 
E IMOBILIÁRIOS, S. A. 
LACTOGAL, S. A. 
LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A. 
METRO DO PORTO, S. A. 
MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA. 
MOTA - ENGIL SGPS, S. A. 
MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
OLINVESTE - SGPS, LDA. 
PESCANOVA 
PORTO EDITORA, LDA. 
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S. A. 
PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS
RAR - SOCIEDADE  DE  CONTROLE (HOLDING), S. A. 
REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS 
DE GRÉS, S. A. 
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A. 
SOGRAPE VINHOS, S. A. 
SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS 
TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A. 
SOMAGUE, SGPS, S. A. 
SONAE SGPS S. A. 
TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A. 
TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A. 
UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A. 

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ
CIN S. A. 
CREATE IT
DELOITTE
GRUPO DOUROAZUL
EFACEC
EUREST PORTUGAL 
JOFEBAR
MANVIA S. A. 
NAUTILUS S. A. 
SAFIRA FACILITY SERVICES S. A. 
STRONG SEGURANÇA S. A. 
VICAIMA

OUTROS APOIOS
DILIVA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS  
IMOBILIÁRIOS, S. A. , É PATRONO DO MAESTRO TITULAR  
DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RAR
PATHENA
I2S
VORTAL

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta agenda 
poderão estar sujeitos a alterações

VENDA DE BILHETES 
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira Online 
Lojas Worten
www. casadamusica. com

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE 
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia 
até ao limite de 4 por pessoa

DESCONTOS GERAIS* 
Efectuados no acto da compra de bilhetes. Aos seus portadores 
é indispensável a apresentação de documentos comprovativos 
aquando da sua admissão aos espectáculos. 
Os descontos não são cumulativos. 

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos pela Casa da 
Música. Exceptuam  -se os de promotores externos. 

Jovens até 25 anos e adultos com mais de 65 anos: 20% 
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)
Jovens até 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 2
Adultos com mais 65 anos (Descobertas Sinfónicas): 50%
Cartão Jovem: 20%
Cartão Assinatura: 10% em todos os concertos 
da programação Casa da Música
Cartão Amigo: 25% em todos os concertos
Desconto famílias numerosas: 20% de desconto 
nos concertos promovidos pela Casa da Música 
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)

RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem efectuadas nos 7 dias que 
antecedem o evento, manter-se-ão até 48 horas antes do mesmo

VISITAS GUIADAS
Diariamente
Português 11:00 | 16:00
Inglês 16:00
€ 5 por pessoa (Entrada livre para crianças até aos 12 anos 
desde que acompanhadas por um adulto com bilhete)
Visitas com Marcação (grupos)
Grupos de 15 a 35 pessoas com horário a fixar especificamente. 
Reservas 
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica. com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO, BILHETEIRA E LOJA
Segunda a Sábado: 10:00-19:00
Domingo e Feriados: 10:00-18:00
Dias de Espectáculo: Edifício aberto até ao final do espectáculo, 
bilheteira e loja abertas até meia hora após o seu início. 

RESTAURANTE
Seg–Qui 12:30–15:00 | 19:30–23:00
Sex e Sáb 12:30–15:00 | 19:30–00:00
Domingos e Feriados Encerrado
Em noites de concerto, o Barra Bar encerra 
uma hora após o final do mesmo. 

www. casadamusica. com/restaurante
Reservas 220 107 160
Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8

BILHETES À VENDA:
BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA
WWW. CASADAMUSICA. COM 
LOJAS WORTEN

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE
BILHETE DE EVENTO: 
€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento de 
3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e a 01:00
DESCONTOS:
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido para o período 
de estacionamento entre as 12:30 e as 15:30
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido para o 
período de estacionamento entre as 19:00 e a 01:00

Se desejar ser incluído na nossa mailing list, envie um e-mail para:  
info@casadamusica. com

—

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this brochure may 
be subject to change

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
Online Ticket Office
www. casadamusica. com
Worten Shops

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert 
up to a limit of 4 per person

DISCOUNTS
Only applicable to concerts promoted by Casa da Música.  
Reduction made at time of purchase. Proof of identity 
must be supplied on entry to concert hall
Under 25 and over 65: 20% discount
Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 2
Cartão Assinatura: 10% discount 
Cartão Amigo: 25% discount
Over 65 (Descobertas Sinfónicas): 50% discount

RESERVATIONS 
Valid for 7 days. Reservations made during 7 days preceding 
the concert are valid until 48 hours before the concert. 

GUIDED TOURS
Daily
Portuguese 11:00 | 16:00
English 16:00
€ 5/person (free entry to children up to age 12, 
when accompanied by an adult with ticket)
Booked visits (groups) 
15-35 people at pre-arranged times
Booking
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica. com

Building, Ticket Office and Shop OPENING HOURS
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of performance, ticket 
office and shop open until 30 minutes after its beginning. 

If you wish to be included on our mailing list, please 
send an e-mail to: info@casadamusica. com 

TICKET SALES AT:
CASA DA MÚSICA TICKET OFFICE
WWW. CASADAMUSICA. COM 
WORTEN SHOPS

INFORMAÇÕES
GERAIS

42 43



 WWW. CASADAMUSICA. COM 
 WWW. FACEBOOK. COM/CASADAMUSICA 

CALL CENTER +351 220 120 220

VISITAS GUIADAS +351 220 120 210
EVENTOS +351 220 120 214 / 218
RESTAURANTE +351 220 107 160


